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„Ziua de 31 august este o zi specială pentru românii de 
pretutindeni, dar şi pentru toţi cei care cunosc, vorbesc şi preţuiesc 
limba română. 

Ziua Limbii Române reprezintă o oportunitate de a marca, în ţară 
şi în străinătate, un element fundamental al profilului nostru identitar, 
precum şi de a reflecta asupra istoriei şi culturii române şi asupra 
contribuţiei importante a limbii române la patrimoniul cultural 
european şi universal.  

De asemenea, marcarea Zilei Limbii Române este un bun prilej 
pentru a sublinia caracterul unitar al limbii, culturii şi civilizaţiei 
româneşti, statutul limbii române ca limbă oficială a Uniunii Europene şi 
răspândirea utilizării limbii române în Europa şi în întreaga lume, unde 
trăiesc importante comunităţi etnice româneşti sau cetăţeni români. 

Pentru comunităţile româneşti din străinătate, limba română 
reprezintă principalul element identitar, un factor esenţial de vitalitate 
culturală şi spirituală. Personalitatea acestor comunităţi de români din 
toată lumea se configurează în mod natural prin intermediul limbii 
române care, vorbită aşa cum o vorbim acasă, contribuie la legitimarea 
profilului identitar românesc, original şi, în acelaşi timp, compatibil cu 
marile culturi ale lumii. 

Limba română reprezintă elementul de coeziune al tuturor 
românilor, indiferent de ţara în care trăiesc, care îi uneşte pe toţi 
conaţionalii noştri, constituind pretutindeni un liant cu care ne mândrim 
şi în jurul căruia ne structurăm destinul naţional. 

Unitatea limbii române stă mărturie pentru patrimoniul imaterial 
constituit în descendenţa răsăriteană a latinităţii şi romanităţii poporului 
nostru. Nu trebuie să pierdem nicio clipă din vedere faptul că 
apartenenţa limbii române la latinitate reprezintă dovada că întreaga 
noastră cultură este parte a patrimoniului european şi un element al 
identităţii noastre europene.   

 

Am convingerea că eforturile şi demersurile constante ale 
Ministerului Afacerilor Externe de a încuraja studierea limbii române în 
comunităţile româneşti şi în mediile academice de peste hotare, 
precum şi derularea unor proiecte educaţionale în parteneriat cu 
unele state, contribuie astăzi la promovarea imaginii României în lume 
şi la creşterea prestigiului nostru la nivel internaţional. 

Cu ocazia Zilei Limbii Române, celebrată la 31 august, am 
omagiat împreună limba noastră cea română, ca element viu al 
unităţii noastre spirituale, culturale şi istorice. Îndemn toţi românii să-şi 
cunoască şi să-şi promoveze cu mândrie limba, istoria şi tradiţiile, 
care reprezintă expresia solidarităţii de destin prin care noi, ca popor, 
ne afirmăm propria noastră identitate în lume.” 

 
Informaţii suplimentare: 
Data de 31 august a fost declarată în România, prin adoptarea de 

către Parlament a Legii nr. 53/2013, Ziua Limbii Române. Legea 

prevede că Ziua Limbii Române urmează să fie sărbătorită de 

autorităţile publice din România şi de reprezentanţele diplomatice din 

străinătate, inclusiv de Institutele Culturale ale României sau alte 

instituţii româneşti din străinătate, „prin organizarea unor programe şi 

manifestări cultural-educative şi artistice cu caracter evocator sau 

ştiinţific consacrate istoriei limbii române”.  

Ziua de 31 august este celebrată, din 1990, în Republica Moldova, 

sub numele de „Limba noastră cea română” sau „Ziua limbii române”. 

Printr-o decizie a Curţii Constituţionale de la Chişinău, dată în 

5.12.2013, care a conferit statut de normă constituţională Declaraţiei de 

Independenţă din 27.08.1991, limba română a fost recunoscută ca 

limbă oficială a Republicii Moldova. 
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 TESTAMENT  
 

de Tudor ARGHEZI 
 

Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după moarte, 
Decât un nume adunat pe o carte, 
În seara răzvrătită care vine 
De la străbunii mei până la tine, 
Prin râpi şi gropi adânci 
Suite de bătrânii mei pe brânci 
Şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă 
Cartea mea-i, fiule, o treaptă. 
 
Aşeaz-o cu credinţa căpătâi. 
Ea e hrisovul vostru cel dintâi. 
Al robilor cu săricile, pline 
De osemintele vărsate-n mine. 
 
Ca să schimbăm, acum, întâia oară 
Sapa-n condei şi brazda-n călimară 
Bătrânii au adunat, printre plăvani, 
Sudoarea muncii sutelor de ani. 
Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite 
Eu am ivit cuvinte potrivite 
Şi leagăne urmaşilor stăpâni. 
Şi, frământate mii de săptămâni 
Le-am prefecut în versuri şi-n icoane, 
Făcui din zdrenţe muguri şi coroane. 
Veninul strâns l-am preschimbat în miere, 
Lăsând întreaga dulcea lui putere 
Am luat ocara, şi torcând uşure 
Am pus-o când să-mbie, când să-njure. 
Am luat cenuşa morţilor din vatră 
Şi am făcut-o Dumnezeu de piatră, 
Hotar înalt, cu două lumi pe poale, 
Păzând în piscul datoriei tale. 
 
Durerea noastră surdă şi amară 
O grămădii pe-o singură vioară, 
Pe care ascultând-o a jucat 
Stăpânul, ca un ţap înjunghiat. 
Din bube, mucegaiuri şi noroi 
Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi. 
Biciul răbdat se-ntoarce în cuvinte 
Şi izbăveşte-ncet pedepsitor 
Odrasla vie-a crimei tuturor. 
E-ndreptăţirea ramurei obscure 
Ieşită la lumină din pădure 
Şi dând în vârf, ca un ciorchin de negi 
Rodul durerii de vecii întregi. 
 
Întinsă leneşă pe canapea, 
Domniţa suferă în cartea mea. 
Slovă de foc şi slovă făurită 
Împărechiate-n carte se mărită, 
Ca fierul cald îmbrăţişat în cleşte. 
Robul a scris-o, Domnul o citeşte, 
Făr-a cunoaşte că-n adâncul ei 
Zace mânia bunilor mei. 
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În data de 1 septembrie am primit un mesaj electronic de la un tânăr conațional de-al nostru din Reni. El a absolvit acum 
câțiva ani școala din Satu Nou, raionul Reni. Era pasionat de folclorul satelor noastre de la Dunăre, scria versuri. Am 
descoperit, întâmplător, că din poeziile publicate de el unele nu-i aparțineau, adică fuseseră „împrumutate” de la alți autori. 
Am scris despre aceasta în almanahul nostru. Nu atât pentru a-l atenționa pe tânărul autor, cât pentru a reacționa, în mod 
firesc, la cazurile de plagiat, descoperite. Tânărul s-a supărat și mi-a trimis un mesaj electronic foarte bătăios. 

De atunci a trecut o bucată bună de timp. Și iată că la început de septembrie primesc de la același tânăr încă un mesaj în 
care mi se aduce aminte că almanahul „Sud-Vest” nu este singura publicație „pentru basarabenii din regiunea Odesa”, cum 
scrie el. Mai există un periodic pentru tineret – „Dunărea” – despre care aflu că „e răspândit în toate bibliotecile din Reni și 
Ismail, dar de Sud-Vest nici nu știu”. Așa îmi scrie tânărul. Ar trebui să înțelegem că în bibliotecile din Reni și Ismail nu se 
știe de apariția almanahului „Sud Vest”. 

I-am răspuns corespondentului de la Reni. I-am zis că nu am nevoie de mesajele lui, sfătuindu-l să învețe a scrie fără 
greșeli și să se dezvețe a plagia. În scurt timp, am primit de la el alt mesaj cu următorul conținut: „Dar cine are nevoie de 
maria ta?... eu cum sunt dar sunt. Drept ai spus ca eu is tanar, dar mata imbatranesti. Puterea e in mainile tinerilor (si ale 
mele)… nu in mainile unui Jurnalist ce e la Odesa si dicteaza, promoveaza neamul romanesc. Dute pe meleagurile tale si fa 
politica, nu in reg. Odesa. Cum cu asa oameni sa nu fii obraznic... cum?...”. Am păstrat stilul (și greșelile) mesajului primit. 

O să lăsăm la o parte persoana tânărului de la Reni. Nu înainte de a preciza că dânsul a ajuns între timp „redactor-șef” al 
periodicului pentru tineret „Dunărea”, editat la Chișinău în cadrul unui proiect finanțat de către Ministerul Tineretului și 
Sportului al Republicii Moldova. Editat, din câte citim în prima pagină a periodicului respectiv, pentru cititorii din raioanele 
Reni și Ismail, regiunea Odesa. N-am să mă pronunț aici nici despre „Dunărea”, nici despre caracterul mesajului 
„redactorului-șef”, citat mai sus. Altceva vreau să spun. Și nu unor persoane anumite, dar publicului larg.  

Cine știe despre „Sud-Vest”? 
Cei din bibliotecile din Reni și Ismail ar putea cu bună seamă să nu știe despre almanahul „Sud-Vest”. El este 

distribuit cu preponderență în satele populate de conaționalii noștri din raioanele Sărata, Tatarbunar, Chilia, Ismail și 
Reni. Ne ajută, cu distribuirea, oamenii care ne-au ajutat până acum: din 2001 până în 2007, cât „Sud-Vest”-ul a apărut 
ca Ediție specială a săptămânalului „Concordia” (Cernăuți), dar și până atunci, în 1990-1992, când am redactat la Odesa 
săptămânalul „Luceafărul” (seria veche). Ne dăm seama că nu tuturor le place acest almanah și nici nu dorim să placă 
tuturor. N-am publicat, în ultimul an, și nici nu vom publica de acum înainte materiale „ușurele” și „nevinovate”, care să 
placă tuturor și să distreze mulțimea. 

Ce poți dicta de la Odesa? 
Este o prostie să afirmi, cum citim în mesajul de mai sus, că astăzi cineva poate dicta cuiva ceva din pagina de ziar. 

De la Odesa, de la Ismail sau Reni. Ceea ce poate face un ziar, prin cele publicate (asta ne străduim și noi), e să formeze, 
să creeze o opinie publică în jurul unor probleme. Problema-cheie a almanahului nostru este situația minorității etnice 
românești din regiunea Odesa sub diverse aspecte: istoric, cultural, social. Tot ce publicăm în almanah este axat pe 
această problemă-cheie. Opiniile, opțiunile, chiar criticile noastre (trebuie să remarcăm) sunt orientate, în cea mai mare 
parte, nu către statul ucrainean, ci către România și către comunitatea românilor sud-basarabeni. 

„Du-te pe meleagurile tale...” 
În contextul de mai sus, aceste cuvinte, din mesajul electronic primit de la Reni, indiferent de la cine ne-ar parveni 

el, conțin mai mult decât un îndemn. Ele sunt foarte aproape de o amenințare. Eu unul le apreciez așa și trag 
concluziile ce se impun.                                                                                                                              

Vadim BACINSCHI 
 

Mesajul ministrului afacerilor externe,  
Titus Corl ăţean, cu ocazia Zilei Limbii Române  

    



În data de 30 august, în Biblioteca parohială de carte 
românească de pe lângă Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi 
Sf. Ierarh Nicolae din Hagi-Curda / Camâşovca, raionul 
Ismail, a avut loc sărbătoarea „Ziua limbii române”. Au 
organizat-o Biblioteca parohială şi Almanahul „Sud-Vest”. 
Evenimentul principal al manifestării l-a constituit lansarea 
cărţii de versuri Grădina mamei a consăteanului nostru Anatol 
Manole, apărută vara trecută la Iaşi. A editat-o 
Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” de acolo al 
Asociaţiunii ASTRA (preşedinte: Areta Moşu). Am avut 
oaspeţi de la Iaşi, Galaţi, Odesa, Chişinău, din raioanele Reni 
şi Tatarbunar. Ne-a bucurat deosebit de mult faptul că aproape 
toţi cei veniţi n-au sosit cu mâinile goale, au donat ceva pentru 
biblioteca noastră. La rândul nostru, noi, gazdele, ne-am 
străduit ca oaspeţii să se simtă ca la ei acasă. 

Un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii a adresat celor 
prezenţi consulul României la Odesa, prin consulul Iulia 
Zamfirescu. Folosindu-se de ocazia potrivită, dumneaei i-a 
înmânat lui Nicolae Moşu, sosit de la Tatarbunar, o înaltă 
distincţie a statului român. E vorba de ordinul „Pentru merite”, 
în grad de cavaler, cu care el, ca preşedinte al Asociaţiei 
Naţional-Culturale „Valul lui Traian”, a fost decorat de către 
Preşedintele României, dl. Traian Băsescu, la începutul lunii 
mai. Pentru biblioteca noastră, consulul român a făcut o 
donaţie de cărţi şi CD-uri cu poveşti pentru copii. 

Literatură artistică şi religioasă ne-au adus de la Galaţi 
reprezentanţii Asociaţiei „Danubiana”, cu care a poposit din 
nou la noi doamna Areta Moşu, de la Iaşi. La drept vorbind, în 
mare parte datorită efortului dumneaei a fost posibilă apariţia, 
într-un timp foarte scurt, a cărţii lui Anatol Manole, lucru 
pentru care îi rămânem profund recunoscători. Doamna Areta 
a povestit despre trecutul istoric al ASTREI, ne-a îndemnat să 
fim mai uniţi şi mai îndrăzneţi în promovarea valorilor 
naţionale acasă la noi. Cu acelaşi îndemn s-a adresat către 
oamenii satului şi pictorul hagicurdean Pavel Guţu, 
vicepreşedinte al Societăţii Culturale „Dunărea şi Marea”, 
sosit de la Chişinău. Salutând apariţia cărţii consăteanului său, 
dl. Guţu a vorbit cu părere de rău şi cu durere în suflet despre 
situaţia de azi de la baştina sa, când mulţi părinţi îşi dau copiii 
să înveţe la şcoala în limbile ucraineană sau rusă, multă lume 
degradează, dedându-se beţiei ş.a.m.d. P. Guţu a donat 
bibliotecii un lot de carte în limba română, de asemenea, două 
inscripţii cu denumirea şi cu orarul de lucru al bibliotecii, plus 
ştampila bibliotecii, toate făcute pe cheltuiala sa. Îi mulţumim 
din suflet! De câteva ori a luat cuvântul în cadrul sărbătorii şi a 
citit din versurile sale Anatol Manole, sosit cu cei doi copii 
ai săi şi cu un buchet de flori pe care, în semn de 
recunoştinţă, le-a oferit doamnei Areta Moşu. 

 

Au vorbit despre creaţia lui Anatol Manole şi au citit 
din creaţia lor poeţii Eufrosimia Cojocaru şi Ion Bâcu, 
sosiţi de la Barta, raionul Reni. Ei au remarcat posibilităţile 
pe care le oferă biblioteca noastră pentru organizarea 
diferitor acţiuni culturale cu caracter naţional. 

Cu părere de rău, la activitatea din 30 august n-au 
participat nici învăţătorii şi nici elevii şcolii din sat. Cu 
toate că au ştiut despre ea şi au fost invitaţi să participe. 
I-a invitat chiar Anatol Manole, din câte ne-a spus, cu o 
zi mai înainte. Păcat că o activitate culturală ce ar trebui 
să ne unească şi să ne bucure în egală măsură pe toţi, 
fiind vorba de un consătean de al nostru, n-a reuşit s-o 
facă. Părerea mea e că ar trebui să lăsăm la o parte 
supărările şi ambiţiile (dacă le avem) şi să convieţuim în 
mod civilizat. Mai ales că e vorba de limba maternă, de 
copiii şi nepoţii noştri, cărora zicem că le dorim un 
viitor european. Nu văd nimic rău în faptul că, pe lângă 
literatura pe care o au în biblioteca şcolii, elevii ar veni 
şi la biblioteca noastră. Ar găsi cărţi ce le-ar prinde bine 
în procesul de învăţământ din cadrul şcolii. Aici îi 
aşteaptă multe lucruri interesante, chiar surprize. Nu 
încercaţi să căutaţi alte interese decât cele culturale în 
ceea ce facem noi în Biblioteca parohială de carte 
românească. Vă aşteptăm şi suntem bucuroşi de toţi cei 
care îi păşesc pragul. 

Tudor IORDĂCHESCU 
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De ce „a uitat” Ucraina să-şi 
protejeze frontiera cu Rusia? 
 

Într-o emisiune televizată din 22 august curent, P. 
Sisorin, adjunct al şefului Serviciului de Frontieră al 
Ucrainei, mărturisea că, în regiunea Doneţk, unde are loc 
conflictul armat ruso-ucrainean, există o porţiune de circa 
100 de kilometri (!!!) care, până la data respectivă, timp 
de câteva luni, nu era controlată, din teritoriul Ucrainei, 
de către trupele de grăniceri ale acesteia. O controlau cu 
„succes” separatiştii proruşi, care aduceau pe acolo, din 
Rusia, tot ce le dorea inima: de la forţă umană, până la 
tancuri, lansatoare de rachete „Grad” şi alt armament. 
Câteva zile mai târziu, acelaşi lucru l-a declarat purtătorul 
de cuvânt al comandamentului operaţiunii antiteroriste. 

Întrebarea se impune de la sine: de ce, după cinci luni 
de război, oficialii ucraineni, la sfârşit de august, 
recunoşteau că au în frontiera cu Rusia o „bortă” lat ă de 
100 de kilometri? De ce nu s-au luat toate măsurile 
posibile pentru a întări frontiera ucraineană, cu arme şi 
trupe, anume pe acest segment, între autoproclamatele 
republici Lugansk şi Doneţk şi Federaţia Rusă? Căci 
„borta”  respectivă e tocmai acolo unde trupele ucrainene 
luptă pentru a-l zdrobi pe inamic şi anume această 
„bortă” poate face ca regretabilul conflict să tot dureze. 
Din teritoriul rusesc, prin ea, în Ucraina pătrund, 
nestingherite, noi porţii de armament în cantităţi 
considerabile, camioane pline cu ostaşi ai Federaţiei Ruse 
(faptul nu mai e o taină) şi cu mercenari de tot felul. 
Această stare de lucruri nu era greu de prevăzut. De ea ar 
fi trebuit să se ţină seama de la bun început, atunci când 
generalii ucraineni planificau desfăşurarea acţiunilor de 
luptă în cadrul aşa-numitei operaţii antiteroriste. Adică, ar 
fi trebuit să se pună accentul nu pe luptă eroică, pe viaţă 
şi pe moarte, cu invadatorii ajunşi în teritoriului Ucrainei, 
ci pe neadmiterea liberului lor acces în Ucraina. 

De ce nu s-a făcut lucrul acesta în etapa când 
conflictul abia se declanşase? La această întrebare s-ar 
putea da mai multe răspunsuri şi toate ar fi neplăcute 
pentru partea ucraineană. Ne vom abţine de a le aşterne 
pe hârtie. Vom consemna următoarele. Prin lunile aprilie-
mai-iunie, în partea de sud a regiunii Lugansk şi în 
regiunea Doneţk, de-a lungul frontierei cu Federaţia 
Rusă, există o fâşie considerabilă de teritoriu în care se 
aflau trupe ucrainene, ce controlau hotarul din partea 
Ucrainei. Kievul n-a găsit de cuviinţă să consolideze 
efectivele sale de aici pentru ca ele să acţioneze în mod 
eficient. A lipsit coordonarea necesară între trupele de 
grăniceri şi alte subunităţi aflate acolo. În fine, prinşi între 
forţele separatiste şi teritoriul Federaţiei Ruse, ostaşii 
ucraineni n-au reuşit să reziste atacurilor din ambele părţi 
(din partea rusească – cu lansatoare de rachete „Grad”) şi 
au părăsit acest teritoriu, suferind pierderi grele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
După retragerea trupelor ucrainene, teritoriile 

controlate de separatişti, cu preponderenţă de cei din aşa-
numita republică Doneţk, „s-au lipit”, la modul cel mai 
direct, de frontiera cu Rusia, cu toate consecinţele nefaste 
pentru Ucraina, pomenite mai sus. Chiar dacă pe cealaltă 
parte a frontierei stau grănicerii ruşi, ele au devenit, de 
fapt, parte a teritoriului Federaţiei Ruse. Aşa este, dacă 
spunem lucrurilor pe nume. 

La început de septembrie se pare că lucrul acesta l-a 
înţeles şi conducerea statului ucrainean. Pe 5 septembrie, 
problemei fortificării şi pazei frontierei ruso-ucrainene i-a 
fost consacrată o şedinţă specială a Cabinetului de 
Miniştri al Ucrainei. S-a decis începerea construcţiei pe 
toată întinderea liniei de frontieră a unui zid de apărare ce 
va avea un şanţ adânc de doi metri şi lat de patru metri, 
va fi dotat cu camere de luat vederi şi cu alte atribute 
moderne de pază a frontierei. O decizie binevenită care, 
însă, ar putea să fie prea târzie. Liderii autoproclamatelor 
republici Lugansk şi Doneţk au declarat, deja, că în 
teritoriile ce le controlează nu vor permite. 

 

Corespondentul nostru 

REDESCHIDEREA DOSARULUI ISTORIC  

AL ESTULUI. RĂZBOI ÎN EUROPA 
 

 

Întrebări şi puncte cheie: 
Rusia lui Putin a redeschis dosarul istoric al Răsăritului , opunându-se extinderii politice, economice şi instituţionale a Apusului 

în „vecinătatea estică a Uniunii Europene”, dorită de majoritatea populaţiei din aceste ţări (practic, fostul spaţiul sovietic de la 
frontiera de vest a Rusiei), pe considerentul ilegitim şi inacceptabil, de esenţă evident imperială, că regiunea care începe în nord cu 
Belarus şi continuă până în Caucazul de sud, în Azerbaidjan, i se cuvine ca sferă de influenţă; 

Anexarea Crimeei şi invadarea Sud-Estului Ucrainei sunt nu provocări, cum greşit se spune, ci acte de război în toată regula, 
după normele dreptului internaţional în vigoare; 

O eventuală îngheţare a conflictului în stadiul actual ar însemna triumful strategiei lui Putin şi blocarea definitivă a 
Ucrainei, devenită astfel loc nefrecventabil de către Uniunea Europeană şi NATO. Acordul de la Minsk nu este credibil şi nu rezolvă 
problemele grave pricinuite în Ucraina de către Rusia. Adevăratul conflict e departe de a se fi încheiat; 

Republica Moldova este, indubitabil, următorul stat pe lista de destabilizare şi destructurare gândită de Moscova, 
„atacul” urmând a fi dat prin intermediul regiunilor separatiste Transnistria şi Găgăuzia, atunci când Chişinăul va încerca să 
facă paşi decisivi spre Uniunea Europeană şi/sau NATO. Faptul că în noua Comisie Juncker nu va mai exista, se pare, un 
„comisar pentru extindere” iar porţile Uniunii sunt şi vor rămâne închise în noua legislatură europeană, ar putea totuşi să mai 
domolească pretenţiile Rusiei faţă de Basarabia, dar numai în condiţiile în care Republica Moldova acceptă să nu se depărteze 
fundamental de Rusia. Din păcate, Chişinăul se face că nu vede cum ultima soluţie de evadare efectivă din închisoarea istorică 
a sferei de interese ruseşti a rămas unirea cu România;  

Occidentul a început confuz, timid şi ezitant războiul cu Rusia agresoare, fiind prins între patru seturi de considerente diferite: 
principiile politice liberal-universaliste care i-au conferit gloria secolului trecut, pragmatismul economic al unei dificile etape de 
recuperare post-criză şi prudenţele electorale interne, legate de ascensiunea populismelor de tot felul şi a curentului anti-liberal, la 
care s-a adăugat, deloc neglijabilă dar avantajând Rusia, slăbirea relaţiei transatlantice; 

Cordonul Marea Baltică – Marea Neagră a devenit poligonul confruntării uriaşe a celor două sisteme de interese şi totodată o 
zonă de (in)securitate şi valoare strategică de importanţă excepţională, de care depinde viitorul paşnic sau războinic al Europei; 

 

de Valentin NAUMESCU 
(preluare după www.revista22.ro, 6 septembrie 2014) 
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Registrul fiscal din 25 iulie 1645 îl găsim în culegerea de 
documente Relaţiile Ţărilor Române cu Poartă otomană în 
documente turceşti (1601-1712), la p. 261-262. Lucrarea a 
apărut la Bucureşti, în 1984, şi îl are autor pe Tasim Gemil, 
istoric român contemporan (turcolog), tătar de etnie, director al 
Institutului de Turcologie şi Studii Central-Asiatice de pe lângă 
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj. Apropo, ca istoric-
turcolog de prestigiu, dumnealui este recunoscut nu numai în 
România. Relativ recent a fost distins cu Medalia de Argint 
Pentru Merite în Ştiinţă a Academiei de Ştiinţe din Tatarstan 
(Federaţia Rusă). Mai pot fi consultate lucrările istoricului 
chişinăuian contemporan Ion Chirtoaga, Târguri şi cetăţi din 
sud-estul Moldovei (Chişinău, Editura Prut Internaţional, 2004, 
p. 196-197) şi Din istoria Moldovei de sud-est (Chişinău, 
Editura Museum, 1999, p. 109). În cele două lucrări ale sale, I. 
Chirtoagă face referiri la satele Barta, Satu Nou şi Cartal, din 
actualul raion Reni, ce figurează în condica de la 1645, adică 
erau deja constituite, la acea  perioadă de timp, ca localităţi 
rurale. În ultima din cele două lucrări (p. 109), el susţine că 
Satu Nou (Enichioi) este menţionat încă mai înainte, într-un 
firman al sultanului Ahmed I, din aprilie 1609,  adresat 
nazarului de Isaccea. 

 

Să uităm de „istoria gorodov i siol...” 
Cine ştie, poate că undeva, prin arhive, se păstrează 

documente care dovedesc că şi satul Barta a fost atestat 
documentar chiar mai înainte de 1645. Deocamdată, însă, 
registrul (condică) din 25 iulie 1645 ne permite să afirmăm că, 
în vara anului viitor, vom putea marca cel puţin 370 de ani de la 
o primă atestare documentară a localităţii. Prilejul ar fi potrivit 
pentru a încerca să privim cu alţi ochi la propria noastră istorie, 
nu cu cei ai istoriografiei comuniste şi ai „ostaşilor frontului 
ideologic” de cândva.Trebuie să recunoaştem aici că pe site-ul 
satului Barta (www.plavni.od.ua), la compartimentul Istorie, 
găsim referinţe la registrul fiscal din 25 iulie 1645, în contextul 
vechimii localităţii. Nu ştiu cine este autorul acelei retrospective 
istorice. Oricum, există, vasăzică, la Barta, oameni care cunosc 
şi alte surse, nu doar sovietice, au altă viziune – depolitizată – 
asupra istoriei noastre. Lor, însă, nu li se prea dă ascultare la 
nivel oficial şi ei riscă să nimerească sub tăvălugul 
administrativ-birocratic. Ca în anii de tristă pomină. 

Din câte am fost informat, la manifestările din 23 august, de 
la Barta, au participat asemenea persoane, dar opinia lor, vizavi 
de vechimea satului, a fost trecută (în mod premeditat, fireşte) 
cu vederea. S-au comemorat, oficial, cu participarea autorităţilor 
raionale de la Reni,  200 de ani de la întemeierea satului de către 
Imperiul Rus. Acel imperiu, ai cărui urmaşi ne agresează astăzi 
ţara, vrând să o aducă la săpă de lemn şi să o dezmembreze. 
Mai mare neghiobie nici nu-ţi poţi imagina... 

Sincer vorbind, ar trebui să uităm de Istoria gorodov i siol 
Ukrainskoi SSR şi să pătrundem în trecutul  localităţilor noastre 
folosind alte surse, ce ne stau azi la îndemână cu prisosinţă. 
Surse istorice, nu ideologice, din vechile arsenale bolşevice. 

 

Vadim BACINSCHI 
(continuare în pagina 4) 

 

Pe 23 august, în Barta/Plavni, raionul Reni, au avut loc 
manifestări culturale în cadrul Zilei Satului, prilejuită, 
chipurile, de 200 de ani de la întemeierea localităţii. Trebuie 
să deducem, prin urmare, că aşezarea a fost întemeiată în 
1814, la doi ani după cucerirea Basarabiei de către trupele de 
ocupaţie ale ţarului rus. Ca şi în cazul altor localităţi din 
Basaradia istorică, acest an – 1814 – este luat dintr-o Istorie 
a oraşelor şi satelor din RSS Ucraineană (regiunea Odesa), 
editată la Kiev, în limbă rusă, în 1978. 
 

Nu ruşii au făcut lumea 
Dacă acceptăm o asemenea abordare a istoriei noastre, 

trebuie să credem că până la 1814 pe malul apusean al 
Ialpugului, unde se găseşte Barta, n-a existat viaţă şi că cei 
care au adus-o încoace au fost ostaşii ţarului rus. De fapt, 
ruşii, în războiul din 1806-1812, au jefuit cumplit şi au 
pustiit acest ţinut, făcându-i pe băştinaşii moldoveni să 
părăsească vetrele lor şi să se refugieze prin alte părţi, mai 
dosite. Ei fugeau de dările enorme la care erau supuşi pentru 
întreţinerea armatelor ruseşti (produse alimentare, fân etc.), 
şi de corvoadele pe care trebuiau să le facă pentru a asigura 
deplasarea trupelor ruseşti. Ţinutul a început să fie colonizat 
masiv cu ruşi, ucraineni, bulgari. Pentru a fi la curent cu 
starea lucrurilor şi cu afluxul populaţiei în teritoriile ocupate, 
autorităţile ţariste, cam o data la câţiva ani, făceau tot felul 
de revizii, recensăminte. Cum ar fi fost cel din 1814. Anul 
1814 nu poate fi considerat nici prima atestare documentară 
a satului Barta. Este absolut clar că în zona marilor lacuri 
basarabene de la Dunăre viaţa economică şi socială a 
clocotit de secole. Din necunoaştere sau din nedorinţa de a 
cunoaşte, noi închidem ochii la date istorice a căror 
credibilitate nu trezeşte îndoieli şi dăm crezare unor 
minciuni lansate în perioada sovietică de către „ostaşii 
frontului ideologic” de atunci. 

 

Iată ce ne spun documentele 
Stimaţi barteni şi mai-mari ai satului! Stimaţi 

intelectuali din partea locului, în special profesori de la 
Şcoală Medie Generală  cu limba de predare română din 
localitate! Când vine vorba de vechimea istorică a 
localităţii dumneavoastră, pe prim-plan se cere pus un 
document recunoscut de ştiinţa istorică modernă şi 
adeseori folosit de către istoricii din Republica Moldova şi 
România. E vorba de un registru fiscal (condică legată de 
achitarea impozitelor) din data de 25 iulie 1645. În el sunt 
trecute satele din stânga Dunării, supuse pe atunci Isaccei. 
Isaccea era centrul unui vacuf – fundaţie musulmană 
autonomă faţă de stat, cu venituri adunate din localităţile 
ce intrau în componenţa-i. Vacuful este creat de sultanul 
Osman al II-lea, după ce acesta, la 1621, cucereşte Reniul şi 
construieşte la Isaccea o moschee. Pentru întreţinerea 
instituţiilor religioase din jur este creat vacuful. Din el 
făceau parte vreo 10 localităţi, printre care şi Barta. Celelalte 
erau: Tomarova (Reni), Cerceluş, Enichioi (Satu Nou), 
Cartal, Brânză, Ghirecul, Hendec-Derbent, Câşla Ceauşului 
şi Deniz-Aga, ultima – cu populaţie musulmană. 

 Satul Barta are nu 200, ci cel puţin 369 de ani 

 

    

oooo    istorie a Basarabiei în imaginiistorie a Basarabiei în imaginiistorie a Basarabiei în imaginiistorie a Basarabiei în imagini    
 

 

 

 

ION MIHĂILESCU – O MINTE 
LUMINATĂ DE LA SATU NOU 

 

(100 DE ANI DE LA NAŞTERE: 
1.09.1914 – 25.12.1989) 

 

Cea mai mare parte a vieţii sale a lucrat profesor la Şcoala 
Medie din Satu Nou, raionul Reni, unde s-a născut şi a făcut 
studiile primare. A predat limba franceză şi geografia, fiind şi 
unul din rarii cunoscători ai istoriei vechi a ţinutului din stânga 
Dunării de Jos. Firul vieţii sale s-a rupt tragic într-o iarnă. A 
lăsat în urmă trei copii (două fete şi un băiat) şi o mulţime de 
discipoli – foşti şcolari de-ai săi – care ar trebui să-l mai ţină 
minte. Unul dintre aceştia a fost regretatul Valeriu Cojocaru, 
care, de fapt, i-a repetat destinul. A fost şi el profesor de limba 
franceză, dar s-a preocupat o viaţă de istoria Bugeacului. Ar fi 
putut să mai trăiască şi să activeze în domeniul îndrăgit, dar 
moare şi el, în mod tragic, tot într-o iarnă. 

Lui Ion Mihăilescu, Valeriu Cojocaru i-a consacrat un 
studiu nu prea mare, Movila Ţigăncii, şi poemul Ţiganii, de A. 
Puşkin. Prin 1991, împreună cu elevii, Cojocaru întocmise o 
listă de toponime (vreo 70 la număr) din împrejurimile Satului 
Nou, printre care figura şi Movilă Ţigăncii. O identifică nu 
fără ajutorul lui I. Mihăilescu. Aşa şi scrie: „Cu ajutorul unui 
mare cărturar – Ion Mihăilescu (absolvise prin 1932 
prestigiosul gimnaziu din Bolgrad şi cunoştea că nimeni altul 
istoria acestui ţinut)”. În acel studiu mai aflăm că I. 
Mihăilescu, pe când învăţa la gimnaziul din Bolgrad, l-a avut 
coleg de bancă pe cunoscutul savant moldovean Gheorghe 
Bogaci. Studiile universitare, la Iaşi, la fel şi le-au făcut 
împreună (aşa afirmă V. Cojocaru). În altă sursă – site-ul satu-
nou.ro – se spune că a studiat la Câmpulung Moldovenesc, în 
Bucovina, de unde i-ar fi rămas în suflet pentru o viaţă 
dragostea pentru meleagurile bucovinene. În perioada 
sovietică a studiat la Institutul Pedagogic din Bălţi. 

La opinia fostului său învăţător, ca istoric, V. Cojocaru se 
referă într-o lucrare mai amplă, consacrată valurilor de apărare 
din Basarabia istorică, în special celui de la Satu Nou. La fel şi 
atunci când scrie despre posibilele origini ale sistemului de 
canale dintre Satu Nou şi Dunăre. Opiniile lui I. Mihăilescu le 
găsim alături de cele ale unor cunoscuţi istorici români şi 
ucraineni. Mihăilescu consideră, bunăoară, că toate canalele ce 
leagă până azi Dunărea cu lacurile Cartal şi Cuvurlui au fost 
săpate la începutul erei noastre de către români, pentru a întări 
sistemul de apărare de la Dunăre pe porţiunea dată, unde se 
trecea pe celalat mal al fluviului. 

Pasiunea lui Ion Mihăilescu pentru istoria veche a 
ţinutului de la Dunăre şi a vetrei Satului Nou a fost dominantă. 
Iată ce îşi aminteşte, în context, unul dintre foştii săi elevi, 
medicul Anatol Cocoş. El scrie: „Cunoştinţele în geografie, 
istorie şi arheologie erau o slăbiciune a profesorului Ivan 
Ivanovici, cum îi spuneau elevii în şcoală (aşa se obişnuia în 
perioadă sovietică – n.n.). Cu amuzament îmi amintesc de 
şiretlicurile noastre la lecţiile profesorului. Unii dintre elevii 
lui, când stăteau prost cu lecţia predată, pentru a nu fi ascultaţi 
la ora în curs, îi adresau întrebări din geografie sau istorie. 
Profesorul nu rezistă tentaţiei de a da răspunsurile cuvenite. Pe 
lângă faptul că răspunsurile erau foarte interesante, elevii 
nepregătiţi îşi atingeau scopul: scurtau timpul lecţiei şi nu erau 
ascultaţi la limbă franceză”. Cele scrise de A. Cocoş le găsim 
pe site-ul localităţii Satu Nou, pomenit mai sus, într-un amplu 
articol; despre I. Mihăilescu, ce-i aparţine, site-ul este 
administrat şi îngrijit de A. Cocoş, care de mai mulţi ani 
locuieşte şi lucrează în România. A. Cocoş afirmă că I. 
Mihăilescu a fost implicat în activităţile legate de săpăturile 
arheologice efectuate în 1988 de către un grup de specialişti 
din Odesa. Atunci, la câţiva kilomentri spre nord de Satu Nou, 
într-un loc numit Valea Chetrei, a fost descoperită vatră de 
odinioară a satului Roşcani, unde, în vara anului 1574, îşi 
găsise moartea de martir, în luptă cu turcii, domnul Ţării 
Moldovei, Ion Vodă cel Cumplit. Grupul de arheologi de la 
Odesa s-a oprit atunci în casa lui I. Mihăilescu. A. Cocoş 
aduce mărturisirile fiicei lui I. Mihăilescu, Neli, despre taică-
său. Aflăm că mai era pasionat de medicină, de pescuit şi de 
vânătoare. Se ocupa cu albinăritul şi făcea un vin cu miere de 
care îşi mai aduc unii aminte, poate, şi azi. În fine, avea o 
bibliotecă bogată, cu multe dicţionare, enciclopedii. Fiică-sa 
îşi aminteşte: „Tata avea o minte enciclopedică. Puteai să-i pui 
orice întrebare, începând cu epoca de piatră, perioada romană, 
toate războaiele, şi până la perioada contemporană, că 
răspunsul venea fără întârziere. Era un intelectual multilateral 
dezvoltat”. Am mai aduga: un intelectual cu studii serioase, 
făcute pe timpul românilor, cum erau mulţi înainte prin satele 
noastre, iar astăzi nu mai sunt. Sigur că Ion Mihăilescu a fost o 
personalitate nepereche, cu viziunea sa asupra vieţii şi a 
istoriei comunităţii noastre de la Dunărea de Jos, cu destinul 
său nu tocmai fericit. În ultimul an al vieţii, iarna, este agresat, 
în casa sa, de nişte hoţi, care îl omoară şi îi iau arma de 
vânătoare. Mai târziu, organele de interne o vor găsi, iar după 
caracteristicile acesteia vor da şi de criminalii care i-au pus 
capăt zilelor. 

Portretul lui Ion Mihăilescu l-am întâlnit (sper că mai este 
şi azi) în muzeul şcolii din Satu-Nou, întemeiat de către 
Valeriu Cojocaru. Persoana omagiatului ar merita, poate, un 
spaţiu mai larg în sala acestuia, cu detalii şi mărturii de felul 
celor pe care le găsim pe site-ul satu-nou.ro. 

 

Vadim BACINSCHI 
Chișinău – Regina Maria vizitând Ospătăria populară  
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Domnului ministru Remus Pricopie i s-au prezentat 
punctual cazuri din România în care elevi de etnie sârbă şi 
ucraineană nu au posibilitatea să înveţe limba maternă. 
Ministrul român al educaţie s-a angajat să remedieze la 
începutul de an şcolar această stare de lucruri semnalată. 

S-au vizitat Suceviţa, Putna, Mănăstirea Bogdana şi 
Rădăuţiul. Sute de participanţi s-au deplasat în 22 august la 
Cernăuţi unde s-au depus flori la statuile lui Mihai 
Eminescu şi Taras Şevcenco, s-a vizitat renumita 
universitate cernăuţeană, mănăstirea Bănceni, mormântul 
lui Aron Pumnul şi gimnaziul în care a învăţat Eminescu. 

Sute de colegi din România, Ucraina şi Serbia s-au 
deplasat apoi pentru două zile în Chişinău, unde au 
aniversat, împreună cu peste 300 de cadre didactice din 
Republica Moldova, 95 de ani de la congresul înfiinţării în 
1919 a Asociaţiei Învăţătorilor din Chişinău. Nu a lipsit de 
la congres doamna ministru Maia Sandu care a împărtăşit 
din noile prevederi ale codului educaţiei şi care a avut 
cuvinte de aleasă apreciere pentru participanţi. 

La Eforie Sud sutele de dascăli din cele 4 ţări au avut 
posibilitatea participării la numeroase ateliere de dezvoltare 
profesională, de diseminare a bunelor practici, lansări de 
carte, expoziţii de auxiliare şcolare. În 27 august s-a întâlnit 
cu participanţii doamna Ecaterina Andronescu, preşedinte a 
comisiei senatoriale pentru învăţământ şi preşedinte de 
onoare al AGIRo care a recunoscut birocratizarea excesivă 
a sistemului şi faptul că unui profesor român îi trebuie cei 
mai mulţi ani din Europa pentru a atinge un nivel maxim de 
salarizare. Participanţii au mulţumit domnului ministru 
Bogdan Stanoevici pentru mesajul acestuia şi pentru 
sprijinul acordat de DPPRP evenimentului. 

Au văzut lumina tiparului noi numere din revista 
AGIRo, buletinul congresului, volumul VI din ,,Portrete de 
dascăli”, ,,Învăţătorul Modern”, nr. 32 şi ediţia în limba 
rusă, ,,Grădiniţa Modernă”, nr. 6, volumul ,,Despre şcoală, 
mai în glumă, mai în serios”, reviste ale asociaţiilor 
judeţene ale AGIRo, volume ale colegilor. 

Din 2015 AGIRo speră la un nivel mult mai structurat, al 
colaborării cu colegii din Serbia şi Ucraina, bazat exclusiv 
prin intermediul asociaţiilor omoloage naţionale din Serbia şi 
Ucraina şi al viitoarelor asociaţii ale cadrelor didactice de 
etnie română din Serbia, respectiv Ucraina. În Republica 
Moldova, de ani buni, colaborăm instituţional doar prin 
asociaţia învăţătorilor de acolo şi nicidecum prin iniţiative în 
nume propriu, nereprezentative, sporadice şi efemere. 

Le mulţumim celor 1500 de slujitori ai şcolilor din cele 
4 ţări, unii veniţi de la peste 1000 km, pentru demonstraţia 
de forţă făcută în interesul copiilor ale căror suflete le au în 
palme, în interesul unei mai intense colaborări între statele 
noastre democrate, vecine şi prietene. 

Fericiţi elevii care vă au la catedră pe cei care aţi 
cheltuit bani, timp, energii şi nesomn ca să fiţi mai bine 
informaţi şi cu o mai mare stimă de sine atunci când veţi fi 
în faţa lor! 

Viorel DOLHA   
 

 CEL DE AL XXXVI-LEA CONGRES AL AGIRO 

La sfârşit de august, timp de nouă zile, aproape 1500 de 
dascăli au participat la Suceava, Cernăuţi, Chişinău şi Eforie 
Sud la a XXXVI-a ediţie a celui mai mare forum anual de 
dezbatere din învăţământul românesc după cum aprecia însuşi 
ministrul Remus Pricopie. Colegilor din România li s-au 
alăturat peste 300 de dascăli din Republica Moldova, 150 din 
regiunile ucrainene Cernăuţi, Odessa, Transcarpatia şi Vini ţa, 
zeci de colegi din Serbia (Voivodina şi Serbia de răsărit), un 
grup reprezentativ de cadre didactice de la şcolile de grafie 
chirilică din toate raioanele nistrene ale Moldovei, profesori 
de etnie sârbă şi ucraineană din România. 

Lucrările congresului au stat sub semnul aniversării a 100 
de ani de la congresul din 1914 de la Suceava aflată atunci sub 
stăpânire austriacă. Aici, ministrul Remus Pricopie a transmis 
omologului său Serghei Kvit din Ucraina, prin intermediul 
consulului general al Ucrainei la Suceava, medalia de aur a 
congresului. Congresul a hotărât ca în al doilea semestru al 
anului şcolar 2014/2015 medalia să fie transmisă ministrului 
educaţiei Srgean Verbici din Serbia. 

Fiecare grup de participanţi a intonat imnul ţării lor. 
Drapelele celor 4 ţări au însoţit participanţii în toate zilele 
congresului. Fiindcă 24 august a coincis cu ziua independenţei 
Ucrainei, preşedintele AGIRo şi alţi participanţi au purtat 
cocarde ucrainene, iar cei 500 de profesori din sala 
filarmonicii din Chişinău au fluturat sute de foi în culorile 
galben-albastre ale statului ucrainean. 

A fost remarcat faptul că în Serbia de răsărit s-a încheiat, 
în mandatul actualului ministru sârb, primul an în care în şcoli 
publice s-au ţinut ore de limbă română, că în mandatul 
actualului ministru ucrainean au fost bugetate locuri la catedra 
de limbă română din Ismail după ce în mandatul fostului 
ministru aceste locuri fuseseră suprimate. 

Congresul va expedia miniştrilor educaţiei din Ucraina 
şi Serbia lista localităţilor de pe raza administraţiilor 
şcolare Odesa, respectiv Pojarevac, Zajecear şi Jagodina în 
care în luna septembrie să se anunţe elevii de etnie română/ 
vlahă/ moldovenească că pot studia limba română din 
octombrie 2014. 
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Destin 

Ana BLANDIANA 
 

 

ARPAGIC 
 

Într-o zi pe când lucram 
În gradină, pe sub geam, 
ʼngrijind un trandafir,  
Văd că intră un musafir: 
 
Era mic că abia îl vedeai,  
Dar cu mustăți ditamai; 
Încăpea printre uluci,  
Dar avea blănița-n dungi; 
 
Și într-un capăt, dintr-o dungă 
Îi creștea o coadă lungă; 
Era numai cât o floare, 
Dar avea patru picioare; 
 
Ochii-albaștri îi clipeau 
Și știa să zică: „–Miau!”. 
Ba să vezi și să te bucuri – 
Sărea în aer după fluturi. 
 
Și știa chiar să se joace 
Cu câteva ghemotoace. 
Oare, ce ați fi făcut voi 
Cu acest musafir de soi? 
 
Eu, oaspetele important 
L-am tratat cu lapte cald; 
Ca să-l conving să rămână, 
I-am dat și un pic de smântână 
Și, pentru ca era mic,  
L-am botezat Arpagic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana BLANDIANA:  
 

„ Îl parodiasem pe Ceaușescu  
travestindu-l în Motanul Arpagic” 

 

„(…) Mai mult, nu eram interzisă doar pentru viitor, ci 
și pentru trecut: îmi fuseseră trecute la fondul secret cărțile 
din biblioteci. Motivul incredibil era faptul că într-un 
volum pentru copii, îl parodiasem pe Ceaușescu traves-
tindu-l în Motanul Arpagic. Uimirea mea depășea cu mult 
spaima, pentru că nici o clipă nu-mi imaginasem că va 
observa cineva bășcălia. Nu fusesem curajoasă, fusesem 
cel mult inconștientă. Curajul aparținea exasperării 
colective”. 

 
(preluare după www.evz.ro, 14 iulie 2014) 

Satul Barta are nu 200, ci cel puţin 369 de ani 
 

(urmare din pagina 3) 
 

 

Haideţi să ne dăm seama, oameni buni, că sărmana URSS, Dumnezeu s-o ierte, şi-a dat obştescul sfârşit. O putem 
pomeni, fie de bine, fie de rău, dar că ar reînvia nu mai poate fi nici vorbă. Oricât de mult ne-am dori noi să trăim ca mai 
înainte, „în familia frăţească” a „Uniunii de nezdruncinat”, nu vom reuşi. Lumea e alta. Lumea se schimbă vertiginos. Să 
încercam a ne schimba şi noi. În primul rând – prin atitudinea faţă de noi înşine, adică faţă de neamul nostru, de istoria 
naţională şi de patrimoniul cultural-naţional. 

 
Nota redacţiei: Evenimentul din 23 august, de la Barta/Plavni, raionul Reni, ne îndeamnă să readucem în 

actualitate originile satelor populate compact de către conaţionalii noştri din Basarabia istorică (regiunea 
Odesa). Pentru a dezminţi minciuna şi a spune adevărul. Vom continua în numărul următor. Vizavi de satul Barta, 
credem că, în vara anului viitor, aniversarea a 370 de ani de la prima atestare documentară a localităţii s-ar 
impune să fie marcată. Nu prin acţiuni zgomotoase şi lozinci, ci printr-o sesiune de comunicări cu caracter istoric 
legată de eveniment. Cu sprijinul autorităţilor de la Barta şi Reni sau fără el, almanahul „Sud-Vest” şi-ar 
propune să organizeze o asemenea manifestare cu caracter cultural-istoric. 
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